
Nezapomeňte si vyzvednout své PL4-AaB_leden_Čj,Ma na vrátnici ve škole  

v PO , nebo v ÚT!  

 

Učivo 4 :  pondělí 25.1. až  pátek 28.1.(čtvrtek)  

(pokud nestihnete – dodělat si do 31.1.) 

/Jedná se o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                       (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

____________________________________________________________________________ 

(Písemnou část si napíší velkého ČERVENÉHO SPOLEČNÉHO SEŠITU)  

+ Pracovní listy - čj, ma PL4-AaB_leden -  si vyzvednou žáci ve škole   

 na vrátnici školy nejlépe vždy PO  po 11.00. V ÚT 9.00 - 14.00.  

(Pokud jste mimo Brno, nebo nemůžete do školy – vložím je do  Soubory v MS Teams a můžete si je 

vytisknout ) = Vypracovat a schovat !! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podepsané PRACOVNÍ LISTY PL1+PL2+PL3 - ČJ, MA  a červený sešit ČJ+MA bych si vybral  

VE ČTVRTEK 28.1. před prázdninami.  

(Kdo bude šikovný a bude mít hotové i PL4-AB, tak taky  je může odevzdat.) 

Prosím o donesení na vrátnici do 14.00. (Sešit ČJS neodevzdávají – vyberu až po návratu do školy.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objednal jsem pro všechny žáky tabulku PŘEHLED VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN.  

(Podpora do ČJ – gramatika. Uhradím to z peněz třídního fondu, vyjde to.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A/ Pracovní listy ČJ PL4-A+B_leden =  rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Český jazyk: str. 71,72 a 73 /ústní  část rozebereme postupně také na Teamsech on-line/ 

(v prodloužených pokračujících dobrovolných hodinách budeme zpětně stále procvičovat) 

Učebnice  str. 71/4    

1.ÚSTNĚ -   zopakují si z minulého týdne Město (str. 66)  a Moře (str. 70)   

skloňujeme slova podle zadání 

+ budeme znovu dělat na Teamsech on-line  

 

Učebnice  str. 72/1    

1.ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a určíme rody modrých a černých slov + /vzor/ 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 72/2    

1.ÚSTNĚ -  seznámí se se vzorem KUŘE a doplníme poupě-zvíře-koště ( = Kuře) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 73/3   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a 1 modré slovo KOTĚ (z 72/1) skloňují podle zadaných pádů ( jako= Kuře) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 



Učebnice  str. 73/4   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplní do slovního spojení ve správném tvaru zadaná slova  

( skloňují podle MĚSTO - MOŘE -  KUŘE = MUSÍ SI URČIT VZOR) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 73/5   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a doplní  zadaná modrá slova  ve správném tvaru  ( skloňují podle  KUŘE) 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 73/6   

1.ÚSTNĚ -  přečtou si úkol a vyhledáme podstatná jména středního rodu  ( skloňují podle  KUŘE) 

2. NAPÍŠÍ celé cvičení do Domácí výuka ČJ+MA a podtrhnou si barevně jen  slova středního rodu  

                                                                                                             + nad ně napíší číslem PÁD. 

+ budeme dělat na Teamsech on-line 

 

ZAMĚŘTE SE NA práci s pracovními listy ČJ - PL4-A+B = je to na procvičení a opakování.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka:     88 - 91 = Člověk z doby před milionem let  

(+ dlouhodobý úkol – vyber si  jednu z básniček MĚSÍCE, nebo SNĚHULÁCI VE LHÁŘÍCH a uč se ji 

nazpaměť) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A/Pracovní listy – MA_PL4-A+B _leden rozebereme postupně také na Teamsech on-line                

B/ Matematika: (jen tyto příklady ze strany  24-27)       

+ budeme vysvětlovat a částečně dělat na Teamsech on-line 

PROCVIČOVÁNÍ    Je  potřeba znát dobře násobilku a vždy správně zapsat čísla!!.  

(zkoušku si zde udělej potom jen kalkulačkou)  

Učebnice  str. 24/8 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a vypočítají si zpaměti (180:20=)  

2. NAPIŠ do Domácí výuka ČJ+MA stručně slov. úlohu + budeme dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 24/9 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a správně zapíší pod sebe ! 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (je první 3 příklady) + zkoušku si dělají na kalkulačce 

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 24/10 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a a vypočítají si zpaměti (280:70=) 

+ budeme dělat a vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 24/11 Těžké ! 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a sledují způsob výpočtu /PRÁCE S NULAMI !!!/ + budeme dělat a 

vysvětlovat na Teamsech on-line 



Učebnice  str. 24/12 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a sledují způsob výpočtu jako u cvič. 11 /PRÁCE S NULAMI !!!/ 

 + budeme dělat a vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 26/1 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání slov. úlohy a vypočítají si (240 000 : 300=)  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 26/3 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání slov. úlohy a vypočítají si  (500 . 8) . 2 = 

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 26/5 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si POZORNĚ zadání a prohlédnou si způsob řešení  

+ budeme vysvětlovat a dělat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 26/8 

1. ÚSTNĚ -  přečtou si zadání a správně zapíší pod sebe ! 

2. NAPÍŠÍ do Domácí výuka ČJ+MA (je první 4 příklady) + zkoušku si dělají na kalkulačce 

+ budeme vysvětlovat na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 27/13 

1. ÚSTNĚ -  dělení se zbytkem + budeme opakovat a vysvětlovat  na Teamsech on-line 

a je to jako jedna z úloh v PL4-B_leden 

 

ZAMĚŘTE SE NA práci s pracovními listy MA - PL4-A+B = je to na procvičení a opakování. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČJS: 

učebnice: Naše vlast    = pročíst si str. 32 – 33 - 34 + pak do sešitu ČJS si zapíší tento text: 

 

NEROSTNÉ BOHATSTVÍ  A PRŮMYSL  ČR 
 

U nás  těžíme na nalezištích nerostných surovin v přírodě nejvíce: 

ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ - pro topení = elektrárny (v dolech) 

VÁPENEC - výroba vápna,  cementu na betonování (v lomech) 

KAOLIN - výroba keramiky, dlaždic  a  porcelánu (v dolech) 

ŠTĚRKY A PÍSEK - pro stavby, na beton (doly i lomy) 

STAVEBNÍ KÁMEN - pro stavby (v lomech) 

+  nakresli si do sešitu 2 obrázky (str. 32) Povrchový důl + (str. 33) Hlubinný důl 


